ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμον Κύρωση Πρωτοκόλλων της Συμ
φωνίας luvtργοσίος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας οφ' ενός και
- της Αραβικής Δημοκρατίας της Αίγυπτον, κα
- της λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίσς οφ' ετέρου
λόγω της προσχώρησης τον βασιλείου της Ισπσνίσς
κα της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα"
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Στις 25.6.1987 υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες το Πρωτόολλα της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας αφ ενός και της Αραβικής Δημο
κρατίας της Αίγυπτου, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της
ιλγερίος αφ' ετέρου, λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου
ης Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην
οινότητα.
ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΑΦΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΦΑΡ
ΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 179 και 366 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΧΩ
ΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ
ΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΠΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ.
Τα άρθρα αυτά αναφέρουν ότι η Ισπανία (άρθρο 179) και
Ί Πορτογαλία (άρθρο 366) εφαρμόζουν από την 1η
ανουαρίου 1986 ης διατάξεις των Συμφωνιών που αναφέ•ονται στα άρθρα 181 και 368 ανηστοίχως.
Τα άρθρα 181 και 368 περιλαμβάνουν τη Συμφωνία
-υνεργασίας ΕΟΚ-Αιγύπτου και ΕΟΚ-Αλγερίας μεταξύ
.Αλών.
Επίσης στα άρθρα 179 και 366 αναφέρεται όπ "Τα
εταβατικά μέτρα και οι προσαρμογές αποτελούν ανπκείενο Πρωτοκόλλων που θα συναφθούν με ης αντισυμβαλόμενες χώρες και θα επισυναφθούν σης Συμφωνίες αυτές'.
Με τα Πρωτόκολλα στη Συμφωνία Συνεργασίας ΕΟΚ-Αιύτττου και ΕΟΚ-Αλγερίας η Ισπανία και η Πορτογαλία
ροσχωρούν στην εν λόγω Συμφωνία και αναλαμβάνουν να
φαρμόσουν πλήρως ης διατάξεις της μετά από μία περίοδο
εταβαηκών ρυθμίσεων που λήγει την 1η Ιανουάριου 1996.
Συγκεκριμένα με το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου η Ισπανία
οι η Πορτογαλία καθίστανται συμβαλλόμενα μέλη σης
υμφωνίες που υπογράφηκαν σας 18.1.79 σης Βρυξέλλες
οι σας 26.4.76 στο Αλγέρι.
Με το άρθρο 2 αναγνωρίζεται η αυθεντικότητα της
υμφωνίας και των σχετικών πρωτοκόλλων στην ισπανική
οι την πορτογαλική γλώσσα. Τα άρθρα 3-11 περιέχουν ης
στάξεις που εφαρμόζονται από την Ισπανία μόνο και στην
οσία αφορούν στην προοδευτική ευθυγράμμιση των τελωειακών της δασμών με τους προημησιακούς δασμούς της
οινότητας στα προϊόντα καταγωγής Αιγύπτου και Αλγεας. Το χρονοδιάγραμμα της σταδιακής μείωσης των
οσμών διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των προϊότων που παρατίθενται στα παραρτήματα των Πρωτοκόλ
ων. Τα ίδια καλύπτουν επίσης και την επιβολή εκ μέρους
ΐς Ισπανίας ποσοτικών περιορισμών στην εισαγωγή που
αμβάνουν την μορφή ποσοστώσεων και ή καταργούνται ή
οξάνονται σταδιακά ώστε μέχρι το 1996 η Ισπανία να
^αρμόζει πλήρως το εμπορικό καθεστώς της Κοινότητας
τα προϊόντα καταγωγής Ατγύπτου και Αλγερίας.
Το άρθρο 12 περιέχει διατάξεις σχετικά με το καθεστώς
Γναλλαγων των Καναρίων νήσων και της Σέουτα και
ελίλλια με την Αίγυπτο και Αλγερία. Οι δασμοί και οι
αβαρύνσεις που εφαρμόζουν τα προαναφερόμενα εδάφη
τς εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων καταγωγής Αιγύ

πτου και Αλγερίας καταργούνται προοδευτικά κατά τον Ιδιο
τρόπο που καταργούνται κα από την Ισπανία ενώ στην
περίπτωση εισαγωγής γεωργικών προϊόντων επιχειρείτε» η
προοδευτική προσέγγιση των πρστ\μηο*ακων δασμών που
εφαρμόζει η Κοινότητα στα προϊόντα αυτά.
Τα άρθρα 13-23 του Πρωτοκόλλου περιέχουν διατάξεις
που εφαρμόζονται από την Πορτογαλία Όπως και στην
περίπτωση της Ισπανίας πρόκειται περί εφαρμογής χρονο
διαγραμμάτων μείωσης δασμών ή άλλων επιβαρύνσεων και
ρύθμισης του ύψους των ποσοτικών περιορισμών ώστε μέχρι
το 1996 το δασμολογικό καθεστώς της Πορτογαλίας θα
είναι πλήρως ευίλιγραμμισμένο με εκείνο της Κοινότητας
όσον αφορά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής Αίγυπτου
μ» Αλγερίας.
Τέλος, τα άρθρα 24-27 περιέχουν ης γενικές κα τελικές
διατάξεις των Πρωτοκόλλων κα αναφέροντα κυρίως στη
δυνατότητα του Συμβουλίου Σύνδεσης να επιφέρει τροπο
ποιήσεις στους κανόνες καταγωγής, εφ' όσον αποδειχθεί
αναγκαίο, στην έναρξη ισχύος των Πρωτοκόλλων κα στην
αυθεντικότητα των Πρωτοκόλλων που συντάχθηκαν σης
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας καθώς κα στην αραβική.
θέτοντας υπόψη σας το σχέδιο αυτό του νόμου,
παρακαλούμε όπως κυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 1991
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ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Πρωτοκόλλων της Συμφωνίας Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομκής Κοινότητας οφ' ε
νός και:
- της Αραβικής Δημοκρατίας της Αίγυπτον και
- της λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας οφ' ετέρου
λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Iσπάνιος
και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα
Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται κα έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28.
παρ. 1 του Συντάγματος τα Πρωτόκολλα της Συμφωνίας
συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη
τας αφ ενός κα:
- της Αραβικής Δημοκρατίας της Ατγύπτου, κα
- της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας αφ' ετέρου,
λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας κα
της Πορτογαλλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα που
υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες στις 25 Ιουνίου 1987, των
οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα
έχει ως εξής:

